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In het verslag van de laatste Zomervergadering (1936)

maakte ik reeds melding van een kleine verandering in de

nomenclatuur van 2 soorten van het geslacht Homoeosoma
(T. V. E. LXXIX. p. LXXVII) met de mededeeling, dat ik

binnenkort uitvoeriger hierop terug zou komen.
Voodat ik mijn opsliel over de 4 Homoeosoma-soorten

(T. v. E. LXXIII. p. 237—250) kon schrijven, moest ik

eerst in het Britsch Museum onderzoeken welke vorm van
de tot toenmaals onder nimbella Z. samengevatte 4 soorten

de eigenlijke nimbella van Zeiler was, welke vorm 'dus recht

had op dien naam. Wat de oorzaak ook was, weet ik niet,

maar de types van Zeiler bleken toen in 1928 in het Museum
onvindbaar, ze waren niet in zijn collectie, misschien wel

verloren geraakt. Ik moest dus geheel en al op de beschrij-

ving afgaan. Nergens werd over het gemis van ader 5 der

voorvleugels gesproken, behalve bij Snellen, die reeds stellig

meende, bij zijne beschrijving van nimbella, meerdere soorten

dooreen te mengen. De vorm, die ader 5 miste, paste aller-

minst daardoor bij de beschrijving, vandaar, dat ik overtuigd

was, dat var. IV. (zie p. 239 en 247 van voorn, stuk) de

eigenlijke nimbella Z. was, en noemde ik derhalve var. I. en

II. snellenella (p. 248).

Thans is de heer F. N. Pierce bezig met zijn werk te

voltooien over de Genitalia der Pyraliden. Ik maakte hem
opmerkzaam op het geval nimbella. Bij zijn bezoek van on-

langs aan het Britsch Museum werden de zoogenaamd ver-

loren types van Zeiler teruggevonden. Wewaren beiden

verbaasd te vernemen, dat Z e 1 1 e r's oudste type van 1839,

waarnaar hij ( evenals later Hübner en Fabricius)
nimbella het eerst beschreven had, de vorm was zonder ader

5, dus mijn snellenella. Zijn andere exemplaren van 1847

behooren tot meerdere soorten met ader 5, destijds nog alle

onder nimbella gerekend. Maar thans blijkt, dat niet Zeiler
in 1839, doch Duponchel in 1837 wegens prioriteits-

rechten auteur wordt van nimbella. Ook de types van D u-

p o n c h e 1 werden in Parijs gevonden en misten eveneens
ader 5, zoodat de soort zonder ader 5 nimbella Dup. (nee Z.)

moet heeten en synoniem is met mijn snellenella.
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Geen wonder, dat Vaughan exemplaren vond verschil-

lende van deze, die hij saxicola noemde, doch over het ader-

stelsel schreef hij niets.

Een ander ex. van Zeiler, zonder vindplaats, draagt

zijn etiket : ,,nimbella var. b. Is. 48". In Isis 1848 p. 602 be-

schrijft Zell er dit ex. als zoodanig. Volgens Pierce is

dit ex, geheel gelijk aan mijn var. IV, door mij dus abusivelijk

voor nimbella Z. gehouden. Het is dus deze soort, die des-

tijds een nieuvv^en naam had moeten hebben inplaats van var. I

en II, die dus nimbella Dup. worden. Deze var. IV, die, be-

halve wat het aderstelsel betreft, het meest op nimbella Dup.
gelijkt, noem ik derhalve pseudonimbella mihi nov. spec. Het
ex. var. b. van Zeiler, zooeven genoemd, is dus het type

van pseudonimbella en bevindt zich als zoodanig in het

Britsch Museum. We krijgen nu deze gevolgtrekking :

snellenella Bentinck wordt nimbella Dup. en nimbella Z. (
=

var. b. Z. = var. IV mihi) wordt pseudonimbella Bentinck.

Men lette goed hierop in mijn voornoemd stuk, (dat overigens

onveranderd blijft) op p. 237—250, vooral bij de determinatie

lijst op p. 249—250.
De heer Pierce ontdekte bij zijn onderzoek naar de

genitaliën nog 2 soorten er bij, die hij binnenkort zelf be-

schrijven zal in Engeland. Deze zijn tot nog toe niet in

Nederland bekend. Bij ons komen dus voor : nimbella Dup.,

saxicola Vaughan, cretacella Roessler en pseudonimbella mihi

nov. spec.

De larve van pseudonimbella is onbekend, de voedselplant

eveneens, hoewel in Isis 1848 staat : var. b. op Stanchio ge-

vangen, en Prof. Hering bezit een ex. van deze soort op
Solidago gekweekt.

De heer Pierce zal binnenkort in zijn werk over de ge-

nitaliën der Pyraliden ook die van de 6 soorten behandelen,

die eens alle als nimbella Z. beschouw'd werden. Behalve het

verschil der valvae, die ik destijds aangaf (p. 247), legt hij

nog meer gewicht op den aedoeagus van deze soorten. Deze
geven nog duidelijker verschillen aan dan de valvae. Ook be-

vestigde hij door zijn onderzoek, dat cretacella Roessler =
senecionis Vaughan, een vraag, die alsnog in Engeland be-

twijfeld werd.
Hiermede is, dank zij de verdere bemoeiingen van den

Heer Pierce, deze ingewikkelde geschiedenis van de
nimbella-groep definitief recht gezet.


